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Abstract
X-ray is the one of the types of ionizing

چکیده

electromagnetic rays that is widely used in medical

پرتو ایکس یکی از انواع پرتوهای الکترومغناطیسی یونساز میباشد

and industrial professions, but also has destructive

که کاربردفراوانی در حرفه پزشکی و صنعت دارند ولیکن دارای

effects. The present study was conducted to

 مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر پرتو.اثرات مخربی نیز میباشند

determine the effect of X-ray on count and motility

ایکس بر تعداد و میزان تحرک سلولهای اسپرم موش صحرایی نر

of sperm cells of in adult male rat. 40 male rats
were divided into two groups, the treatment group

 سر موش صحرایی نر به ترتیب در دو40 .بالغ انجام گرفته است

with X-ray with variant radiography and control

گروه تیمار با اشعه ایکس با دستگاه رادیولوژی واریان و گروه کنترل

group, respectively. Then, the total number of

 سپس تعداد کل اسپرمها و همچنین میزان تحرک آنها.قرار گرفتند

sperms and their mobility were analyzed by T-test

 مورد تجزیه وT-test در هر دوگروه با استفاده از آزمون آماری

in both groups. The results showed that X-ray was

 نتایج نشان داد که پرتوایکس باعث کاهش معنی.تحلیل قرار گرفت

reduced the total number of sperms significantly.

تعداد اسپرمهای مرده و بی حرکت.داری در تعداد کل اسپرمها شد

The number of dead and immotile sperms
increased in X-treated conditions compared to

در شرایط تیمار با پرتو ایکس نسبت به گروه کنترل افزایش

control group significantly. However, the number

 ولیکن تعداد اسپرمهای فعال و با حرکت پیشرونده.معناداری داشت

of active- progressive and slow motion and non-

و اسپرمهای دارای حرکت کمتر و غیر پیشرونده در گروه تیمار با

progressive sperms in the X-ray treated group was

 چنین.پرتو ایکس نسبت به گروه کنترل اختالف معناداری نداشت

not significantly different with the control group. It

نتیجهگیری میشود پرتو ایکس میتواند اثرات مخربی را بر سیستم

is concluded that X-ray can have destructive

 از جمله کاهش تعداد و قدرت تحرک اسپرم،تولید مثلی مردان

effects on male reproductive systems, including

.داشته باشد

reduction sperm count and motility.
Keywords: X-ray, sperm quality, sperm quantity,

 موش، کمیت اسپرم، کیفیت اسپرم، پرتو ایکس:واژههای کلیدی

male rat.
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مقدمه
پرتوهایی که انسان را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
تحت تأثیرخود قرار میدهند از نظر میزان انرژی به دو
دسته یونیزان و غیریونیزان تقسیم میشود؛ پرتوهای
یونیزان شامل پرتوهایی با انرژی زیاد است که در
برخورد با بدن انسان باعث شکستن پیوندهای
شیمیایی بافتها میشود .این پرتوها شامل پرتوهایی
است که از تجهیزات پزشکی مانند رادیولوژی،
ماموگرافی ،ام آر آی و سی تی اسکن منتشر میشوند
و همچنین پرتوهایی که از منابع طبیعی تشعشع پیدا
می کندکه شامل ذرات آلفا ،ذرات بتا ،اشعه ایکس
وگاما میباشند( .)Goldsworthy,2012در بین انواع
پرتوها ،پرتوهای ایکس و گاما از بیشترین فرکانس و
کوتاهترین طول موج برخوردار هستند و بنابراین
بیشترین مقدار انرژی را حمل میکنند ( Prasad et
 .)al., 2004اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان به سه
دسته اثرات سوماتیکی ،احتمالی بدنی و ژنتیکی تقسیم
میشوند (.)Shannoun, 2008; Linet, 2012
اثرات سوماتیکی زمانیکه میزان دوز دریافتی به
نسبت زیاد باشد پدیدار میشود و سبب از بین رفتن
تعداد زیادی از سلولهای بافتی میگردد .ایجاد آب
مروارید درعدسی چشم واختالالت باروری مثالی از
اثرات سوماتیک میباشد ( .)Voress, 2007اثرات
احتمالی بدنی مستقل از شدت پرتواست که شامل بروز
لوسمی وانواع سرطانها از پیامد خطرناك این گونه
پرتوگیریها میباشند ( .)Voress, 2007اثرات
ژنتیکی پرتوهای یونیزان میتوانند موجب آسیبهای
کروموزومی ،تغییرات ژنتیکی و سایر بدخیمیها شوند
( .)Karami, 2016اگر این تغییر ژنی در یک سلول
جنسی باشد ،این صدمه به شکلی اختالل و جهش
وراثتی به نسل بعد منتقل خواهد شد ( Shah et al.,
 .)2015; Zalata et al., 2015اشعه یونیزان دارای
اثرات مخربی بر سیستمهای مختلف بدن میباشد.
سلولهای خون ،سیستم لنفاوی ،طحال ،غدد تناسلی
و چشم حساسیت بیشتری در مقابل مواد پرتوزا دارند و

در عوض بافتهای عصبی ،قلب و مغز حساسیت
کمتری دارند ( .)Curtis, 2010کوتاهی عمر و مرگ
زودرس ( )Andreassi et al., 2015و سرطانزایی
از جمله سرطان خون ،سرطان پوست ،سرطان ریه،
سرطان استخوان و سرطان کبد از عوارض دیگر
پرتوگیری بدن میباشد (.)Shah, 2012
فیزیکدان آلمانی به نام ویلهلم کنراد رونتگن در
سال  1٨9٥پرتو ایکس را کشف کرد و مدت کوتاهی
پس از آن پرتو ایکس بهعنوان یک ابزار تشخیصی و
با کاربردهای درمانی مورد استفاده قرار گرفت
( )Boyd, 2009; Holmberg et al., 2010و
امروزه رادیولوژی تشخیصی یکی از مفیدترین
کاربردهای پرتوهای یونیزان در پزشکی است
( ;Gholamhosseinian-Najjarm et al., 2014
 .)Schauer, 2009با پیشرفت سریع تکنولوژی در دو
دهه گذشته تعداد آزمونهای رادیولوژی تشخیصی
گسترش قابل توجهی داشته است ( Mercuri et al.,
.)2011; Ofori et al., 2014
مطالعات نشان داده است که هر گونه تغییر
مورفولوژیکی و یا بیوشیمیایی در سلولهای اپیتلیوم
بیضه موجب تغییر در روند اسپرماتوژنز و تغییر در
میزان باروری موشها میشود ( Jungwirth,
 .)2012یکی از عوارض احتمالی اشعههای یونیزان بر
بدن ،اثر بر میزان تولید اسپرم و توانایی باروری
میباشد .نشان داده شده است که احتماالً دلیل این
عوارض اثر رادیکالهای آزاد ایجادشده در اثر اشعه بر
مولکولهای  DNAدر اسپرمها میباشد ( Howell
 .)& Shalet, 1998پژوهشهای پیشین نشان داده
است که بیضه به عنوان یک بافت آسیب پذیر در برابر
اشعه حتی در دوزهای پایین میباشد ( & Howell
.)Shalet, 2005پرتوتابی منجر به کاهش تعداد اسپرم
( ،)Shen et al., 1990افزایش تعداد اسپرمهای
غیرنرمال ( )Kovacs&Stern, 1999و آسیب به
سلولهای اسپرماتوگونی میگردد ( Kim et al.,
 .)2011در برخی مطالعات نیز به کاهش تعداد

بامداد و همکاران :بررسی اثرات تشعشعات پرتو ایکس بر کیفیت و ...

اسپرمها در اثر این اشعهها اشاره شده است که علت
آن را آسیب به سلولهای اسپرمساز اولیه عنوان
کردهاند ( .)Hardell & Sage, 2008برخورد پرتو به
سلولهای جنسی باعث کاهش تعداد آنها و احتماالً
سبب عقیمی کامل میگردد (.)Liu et al., 2006
ممکن است همگی سلولهای جنسی دراثر پرتوگیری
از بین بروند ( .)Kesari & Behari, 2010دوزهای
پایین اشعه گاما نیز سبب کاهش میزان اسپرم در
اپیدیدیم و همچنین غیر طبیعی شدن ساختار اسپرم
میگردد ( .)Gong et al., 2014از منابع پرتو ساخت
بشر بیشترین پرتوگیری ناشی از آزمایشهای
تشخیصی با پرتو ایکس میباشد که این امر بهدلیل
اجتنابناپذیر بودن این روش تشخیص ،عدم وجود
روشهای جایگزین و درمان بسیاری از ناهنجاریها
با استفاده از پرتوهای یونیزان و منافع منحصر به
فردآن ،عدم استفاده از این پرتوها سالمت جامعه را به
خطر میاندازد (Declan et al., 2001; Fatahi-
 .)Asl et al., 2013بنابراین نظر به اثرات مخرب
پرتوگیری با اشعه ایکس ،مطالعه حاضر با هدف
بررسی اثرپرتوهای ایکس بر تعداد و قدرت تحرك
اسپرم در موش صحرایی نر بالغ صورت گرفت.
مواد و روش کار
تعدادی موش صحرایی نر در محدوده وزنی  2٥0تا
 300گرم انتخاب شدند و قبل از شروع آزمایش ابتدا
از هر موش  1سیسی اسپرم از لوله اپیدیدیم
جمعآوری شده و بر روی تمامی آنها شمارش تعداد
اسپرم و بررسی کیفیت اسپرم انجام گرفت و  40سر
موش که تعداد و کیفیت اسپرم در آنها نرمال بود،
انتخاب شد .سپس موشها بهطور تصادفی به دو گروه
تقسیم شدند .گروه اول بهعنوان کنترل در نظرگرفته شد
و گروه دوم تحت یک بار پرتودهی با اشعه ایکس معادل
 ٨/64گری در ساعت با شدت  100میلیآمپر (با فاصله
کانونی  100سانتیمتر) با دستگاه رادیولوژی واریان در
کل بدن دریافت کردند .تمامی شرایط نگهداری در هر

6٥

دو گروه یکسان بود .در پژوهش حاضر اصول اخالقی
کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی براساس دستور کار
کمیته اخالقی کار با حیوانات رعایت شد .به منظور
مطالعه پارامترهای اسپرم پس از خروج بیضه و اپیدیدیم،
دم اپیدیدیم قطعهقطعه شده و در یک تست تیوب حاوی
 1میلیلیتر محلول محیط کشت Ham"s F-
(Nutrient

Mixture-Ham- FBS (Foetal
)) 10 ،%10سرم ( )+ X1, GIBCO, UKقرار گرفت

و تست ( )BovineSerum, GIBCO, UK 5گذاشته
شد ،پس از انکوباسیون تیوب در دمای  37درجه
اسپرمهای خارجشده از اپیدیدیم جهت آنالیز اسپرم مورد
استفاده قرار گرفت .از محیط کشت حاوی اسپرم 4
میکرولیتر با سمپلر برداشته و روی یک الم قرارداده شد
و تعداد کل اسپرمها در هر دو گروه زیر میکروسکوپ
شمارش شد .برای بررسی مورفولوژی اسپرمها ابتدا 10
میکرولیتر از محیط کشت اسپرم را روی الم سیتوژنیک
گذاشته و از آن اسمیری تهیه شد .پس از خشک شدن
با سمپلر  1میکرولیتر محلول فیکساتیو اسپرم بلو روی
اسمیر قرار داده شد تا سطح اسمیر توسط فیکساتیو
پوشانده شود .بعد از خشک شدن مواد فیکساتیو روی
الم 4 ،قطره رنگ آبی اسپرم بلو روی اسمیر اسپرم
فیکس شده قرار داده شد .المهای رنگشده زیر
میکروسکوپ مشاهده شدند و حداقل  200اسپرم بررسی
شد و درصد اسپرمهای طبیعی و غیرطبیعی گزارش
گردید ( .)Dasdag et al., 1999بهمنظور مقایسه
اختالف میانگین پارامترهای مختلف اسپرم بین گروه
کنترل و تیمار با اشعه ایکس از نرمافزار آماری  SPSSو
روش آماری  T-testو با در نظر گرفتن سطح معنیداری
 P<0/0٥استفاده شد.
نتایج
نتایج حاصل از شمارش تعداد کل اسپرمها بین دو
گروه آزمایشی در حجم  0/0٥میلیلیتر مایع اسپرم
نشان داد که تعداد کل اسپرمها در گروه تیمار با پرتو
ایکس کاهش معنیداری را در تعداد اسپرمها در
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مقایسه با گروه کنترل نشان داد ( .)P<0/0٥میانگین و
انحراف استاندارد تعدادکل اسپرمها در هر دو گروه در
شکل  1قابل مشاهده است .اسپرمها بر اساس
مورفولوژی و قدرت حرکت در سه گروه اسپرمهای
فعال با حرکت پیشرونده ،اسپرمهای دارای قدرت
تحرك کمتر و غیرپیشرونده و اسپرمهای مرده و بدون
حرکت تقسیمبندی شدند .میانگین تعداد اسپرمها در
هر گروه شمارش شد که در جدول  1نشان داده شده
است.
نتایج مقایسه بین انواع اسپرمها در گروه تیمار
موش با پرتو ایکس نشان داد که پرتو ایکس منجر به
افزایش معنیداری در تعداد اسپرمهای مرده و بدون
حرکت در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)P<0/0٥در
حالیکه تعداد اسپرمهای فعال پیشرونده و اسپرمهای
دارای تحرك کمتر و غیر پیشرونده در گروه تیمار با

پرتو ایکس و گروه کنترل اختالف معنیداری با هم
نداشت (.)P>0/0٥
بحث و نتیجهگیری
بدون شک کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی از
مفیدترین نوع کاربرد این پرتوها میباشد .باوجود
منافعی که پرتوهای یونیزان در تشخیص و درمان
بیماریها دارند ،بهعنوان عاملی که مجموعهای از آثار
زیان بار زیستشناختی را تولید میکنند ،معرفی
شدهاند ( Kashiwabara et al., 2003; Karami et
 .)al., 2016تخمین زده شد که گنادهای جنسی
بهعنوان اندامهای حساس نسبت به دریافت پرتو
میباشند بهطوریکه برخورد پرتو به سلولهای جنسی
در انسان باعث کاهش تعداد آنها و احتماالً سبب
عقیمی کامل میگردد.

شکل  .1میانگین و انحراف استاندارد تعداد کل اسپرمها در دو گروه آزمایشی کنترل و تیمار با اشعه ایکس در حجم  0/0٥میلیلیتر مایع اسپرم
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد میزان قدرت تحرك در دو گروه آزمایشی کنترل و تیمار با اشعه ایکس در حجم  0/0٥میلیلیتر
مایع اسپرم
گروه آزمایشی
نوع اسپرم
اسپرم فعال و پیشرونده
اسپرم با حرکت کمتر و غیر پیشرونده
اسپرم مرده و بی حرکت
* :تفاوت معنیدار با گروه کنترل.

کنترل

تیمار با اشعه ایکس

سطح معنی داری

67/1±2/٨٥
2٨/1±2/٥٥
٥/4٥ 0±/701

63/1±٥/71
1±2٨/٨6
*9±0/932

0/17٥
0/94٨
0/01٨
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مشخص شده است که پرتوگیری حدود  2٥0راد
باعث کاهش اسپرم ،حدود  2٥00راد باعث ناباروری
موقت و در شدتهای باالتر به عقیمی دائمی در
مردان منجر میشود .در حدود  1000تا  2000راد
فعالیت تخمدانها در زنان متوقف میشود و یائسگی
موقت ایجاد میشود (.)Subbotina et al., 2006
اثرات مخرب تشعشعات گاما با ایجاد توقف رشد و
انهدام سلولهای اسپرماتوگونی موجبات کاهش تعداد
سلولهای جنسی را فراهم آورده است .تشعشعات گاما
باعث ایجاد آسیب در اپیتلیوم زایای بافت بیضه ،فاصله
گرفتن لولههای اسپرمساز و کاهش تعداد اسپرم
میشود و اپینفرین میتواند از اثرات زیان بار
تشعشعات گاما در روند اسپرماتوژنز جلوگیری نماید
( .)Ay et al., 2007نتیجه مطالعات قبلی نشان داد
کـه پرتوتابی باعث اختالل در اسپرمیوژنز میشود
(.)Klug et al., 1997; Cao et al., 2006
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرتوهای ایکس
باعث کاهش معناداری در تعداد اسپرمها شد .تعداد
اسپرمهای مرده و بیحرکت در شرایط تیمار با پرتوهای
ایکس نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت
ولیکن تعداد اسپرمهای فعال پیشرونده و اسپرمهای
دارای حرکت کمتر و غیرپیشرونده در گروه تیمار با پرتو
ایکس نسبت به گروه کنترل اختالف معنیداری نداشت.
تابش مستقیم اشعه بر بیضهها تأثیرگذار است
بهطوریکه در دوزهای پایینتر سبب آسیب به اپیتلیوم
زاینده و در دوزهای باالتر منجر به کاهش میزان اسپرم
خواهد شد و در دوزهای خیلی باالتر سلولهای لیدیگ
هم تحت تأثیر قرار داده و باعث عقیمی خواهد شد
( )Amanda et al., 1993که نتایج این پژوهش هم
راستا با مطالعه حاضر میباشد .پژوهشهای پیشین بر
این فرضیه تأکید داشتند که تابش اشعه ایکس به
بیضهها منجر به آسیب به  DNAاسپرمها شده است
( .)Sailer et al., 1995همچنین مشاهده شده است
که اشعه ایکس سبب شکسته شدن دو رشته  DNAدر
اسپرمهای انسان میگردد (.)Singh et al., 1998
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اثرات دوز پایین اشعه ایکس بر میزان  pHو شمارش
اسپرم مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اشعه
ایکس بر  pHسلولهای اسپرم اپیدیدیم تأثیری ندارد
ولیکن بر قدرت تحرك ،تعداد اسپرماتوگونی و
اسپرماتوسیت کاهش معنیداری داشت ( Ugwu,
 .)2014اثر ترکیبی دوزهای مختلف اشعه ایکس و نونیل
فنل بر شمارش ،مورفولوژی و آسیب  DNAاسپرم
موش صحرایی بررسی شد و نشان داده شد که هر عامل
به تنهایی منجر به کاهش تعداد اسپرم و میزان
اسپرمهای سالم شده است .همچنین اشعه ایکس سبب
کاهش آسیب  DNAاسپرم گردیده است .ولیکن ترکیب
دوزهای پایینتر هر دو فاکتور بهطور معنیداری سبب
بهبود مورفولوژی اسپرم و کاهش میزان آسیب به
 DNAاسپرم شد .دوزهای باالتر هر دو عامل باعث
آسیب به  DNAاسپرم میشوند و بنابراین این نشان
میدهد که دوز پایین اشعه ایکس منجر به آسیب
 DNAاسپرم میشود و دوز پایین ترکیبی آن با نونیل
فنل این آسیب را ترمیم میکند که نشاندهنده اثر
محافظتی نونیل فنل و افزایش ظرفیت خاصیت
آنتیاکسیدانی آن میباشد (.)Małgorzata, 2011
مطالعات آزمایشگاهی بر گروهی از افراد که در معرض
اشعه بودند ،تغییراتی را در مایع منی از جمله کاهش
میزان اسپرم ،اختالل در موروفولوژی اسپرم و آسیب
به  DNAاسپرم نسبت به گروه کنترل نشان داد
( .)Dayanidhi et al., 2013پیرو مطالعات ذکرشده
احتمال دارد که در پژوهش حاضر نیز کاهش تعداد
اسپرم و همچنین کاهش قدرت اسپرم و افزایش تعداد
اسپرمهای آسیبدیده به دلیل آسیب به  DNAسلول
اسپرم باشد.
با توجه به استفاده روزافزون از پرتوهای یونیزان ،به
ویژه در رادیولوژی ،سی تی اسکن و پزشکی هستهای،
اثرات پرتوها میتواند موجب تغییراتی در بافتهای
مختلف بدن از جمله سیستم تولید مثلی گردد .بنابراین
توجه بیشتر به رعایت استانداردها در مراکز پرتو پزشکی
بهویژه پزشکی هستهای ضروری است .اشعه ایکس
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سپاسگزاری
از تمامی افرادی که جهت انجام پژوهش حاضر
 تشکر و قدردانی،امکانات الزم را فراهم آوردند
.میگردد

6٨

 از لحاظ،بهدلیل ایجاد اثر یونیزاسیونی که ایجاد میکند
مسایل حفاظت در استفاده از این اشعه اهمیت ویژهای
برخوردار است و بایستی بهینهسازی و حدود پرتوگیری
.در مراکز تصویربرداری پزشکی را در نظر گرفت
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